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The Role of School Leadership in Children of Mothers in the Red
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प्रस्तावनाणशक्षण म्हणजे ‘ज्ञान, कौशल्ये व ऄणभवृद्धी यांचे संपादन.’ जााँन डयुइ यांच्या मते णशक्षण म्हणजे ‘लहान
व ऄसहाय मनुष्यप्राण्याला सुखी, नीणतमान व काययक्षम बनणवण्यास मदत करणे.’ णशक्षण हे फक्त भावी
जीवनाची तयारी एवढ्या पुरतेच मयायददत नसून मुलांचे प्रतयक्ष जीवनच ऄसते. ऄसे हे णशक्षण ददव्ांग मुले,
ग्रामीण भागातील मुले, झोपडपट्टी म्हणजे अर्थथक दृष्या मागासलेला वगय, वंणचत गट, रे ड लाइट क्षेत्र या
भागांपययत पोहोचणवताना ऄडचणी णनमायण होतात. मात्र णशक्षण हे समता सुणनणित करण्याचे एक प्रभावी
माध्यम अहे, ज्याद्वारे समाजाला समानता, समावेशकता अणण सामाणजक व अर्थथक गणतशीलता णमळू शकते.
समता हे भारतीय राज्य घटनेतील एक महत्त्वाचे तत्त्व अहे हे अपण जाणतो. णशक्षण अणण समानता
यांचे नाते घणनष्ठ अहे. जोपययत अपण समतेचे मूल्य ऄंगीकारत नाही, तोपययत णशक्षण हे सवयसमावेशक होउ
शकत नाही. मग याला रे ड लाइट क्षेत्रातील मणहलांची मुलेही कशी ऄपवाद ठरतीलॽ समाजातल्या सवय
स्तरांतील मुलांना णशक्षणाच्या प्रवाहात अणणे ही काळाची गरज अहे.
नवीन शैक्षणणक धोरणात सवय क्षेत्रांतील व समाजाच्या सवय स्तरांतील णवद्यार्थयाांना गुणवत्तापूणय णशक्षण
ददले जाणे अवश्यक अहे. यासाठी ऐणतहाणसक दृष्टीने ईपेणक्षत, वंणचत अणण ऄल्पसंख्याक णवद्यार्थयाांवर णवशेष
लक्ष कें दित करणे अवश्यक अहे. ऄसे नमूद के ले अहे.
RTE 2009 नुसार प्रतयेक मुलाला णशक्षणाची संधी ईपलब्ध करून ददली पाणहजे. याला रे ड लाइट
क्षेत्रही ऄपवाद नाही. या क्षेत्रातील मातांच्या मुलांना णशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात अणणे. णशक्षणाने तयांना
सामाणजक व अर्थथक दजाय प्राप्त करून देणे अणण तयांचा सवाांगीण णवकास करणे ही शालेय नेतृतवाची मुख्य
भूणमका अहे. तसेच ती तयाची जबाबदारीही अहे.
भारताच्या पणिम दकना-यावर वसलेली महाराष्ट्राची राजधानी म्हणजे मुंबइ. भारताची अर्थथक,
मनोरं जनाची राजधानी ऄसलेली, फॅ शन, णचत्रपटसृष्टीची चमक-धमक, टोलेजंग आमारती ते ऄगदी फु टपाथवर
थाटलेले संसार, जगाला नवल वाटेल ऄशी सवायत मोठी झोपडपट्टी ऄसलेले अणण सवाांना सामावून घेणारे एक
शहर म्हणजे अमची मुंबइ. तीन करोडच्या असपास लोकसंख्या ऄसणा-या या शहराचा एक भाग म्हणजे
कामाठीपुरा हे रे ड लाइट क्षेत्र.
रे ड लाइट क्षेत्रात वेश्या व्वसाय करणा-या णिया येतात. मुळातच तयांना बऱ्याचदा बळजबरीने
फसवून ककवा अर्थथक पररणस्थतीमुळे या क्षेत्रात काम करण्यास भाग पाडलेले ऄसते. या मणहलांच्या मुलांना
समाजात मान सन्मान णमळत नाहीच, तर तयांना णझडकारलेच जाते. सभोवतालची पररणस्थतीही मानणसक
खच्चीकरण करणारीच ऄसते.
ऄशा पररणस्थतीतील या मुलांना णशक्षणाच्या मूळ प्रवाहात अणण्यासाठी शासन व स्वयंसेवी संस्था
काययरत अहेत. या मुलांना असरा देणा-या णवणवध स्वयंसेवी संस्था अहेत. दीड वषे ते पंचवीस वषे ऄशा
वयोगटातील मुले या संस्थांमध्ये राहतात. या मुलांना जवळच्या सरकारी ककवा खाजगी शाळांमध्ये दाखल के ले
जाते. यानंतर या मुलांचा सवाांगीण णवकास साधण्यासाठी तसेच तयांना समाजात ताठ मानेने ईभे राहता यावे
यासाठी शालेय नेतृतव फार मोलाची भूणमका बजावते.

कामाठीपुरा पररसर
रे ड लाइट क्षेत्रात ऄनेक स्वयंसेवी संस्था काययरत अहेत. तयापैकी प्रेरणा या स्वयंसेवी संस्थेमध्ये असरा
घेउन णशक्षण घेत ऄसलेल्या मुलांची माणहती खालीलप्रमाणे–
स्तरणनहाय सन २०२०-२१ मधील मुलांची संख्याऄ.
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मोड्यूल ऄध्ययनाची ईदिष्टे१) रे ड लाइट क्षेत्र ही संकल्पना समजून घेणे.
२) रे ड लाइट क्षेत्रातील मातांच्या ऄपतयांना णशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात अणताना येणाऱ्या अव्हानांवर
यशस्वीपणे मात के लेल्या शालेय नेतृतवाचा ऄभ्यास करणे.
३) रे ड लाइट क्षेत्रातील मातांच्या ऄपतयांना णशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात अणण्यासाठी शालेय नेतृतवाचा
दृणष्टकोन णवकणसत करणे.

रे ड लाइट क्षेत्र संकल्पना

रे ड लाइट णडस्रीक्ट वा प्लेजर णडस्रीक्ट हा शब्द पाणिमातय देशातून अला अहे. वेश्यावृत्ती वा सेक्स
संबंणधत व्वसाय ऄसा याचा मोघम ऄथय ऄपेणक्षत अहे. रे ड लाइट ही संज्ञा ऄणस्ततवात येण्याचं कारण म्हणजे
तया काळात कुं टणखान्यांवर टांगलेले लाल ददवे, जेणेकरून णतथे काय चालते याचा ऄंदाज लोकांना यावा.
‘वुमन्स णरिशिन टेम्परन्स युणनयन’ च्या १८८२ सालच्या बैठकीच्या आणतवृत्तामध्ये ही संज्ञा लेखी स्वरूपात
सवायत अधी अढळली, तर ऑक्सफडय णडक्शनरीनुसार याचे पणहले ऄवतरण १८९४ मध्ये प्रकाणशत झालेल्या
ओददओ प्रांतातील Sandusky शहरातल्या ‘Sandusky Register’ नामक वृत्तपत्रात अहे. लेखक Paul
Wellman सुचणवतात की, हा ईल्लेख अणण ऄमेररकन ओल्ड वेस्टशी संबंणधत याच ऄथायचे ऄन्य ईल्लेख
कन्सास प्रांतातील डॉज शहरातील संदभायशी संलग्न अहे. १९ व्ा शतकात आथे रे ड लाइट हाउस सलून्स होती,
पण याची खातरजमा ऄदयापही झालेली नाही. प्रारं भीच्या काळातील रे ल्वे लाइनवर काम करणाऱ्या
कामगारांना सुरणक्षततेचे साधन म्हणून लाल प्रकाशाचे कं दील ददलेले ऄसत. मुक्कामाच्या वेळी ते या सलून्समध्ये
जात अणण अपल्या क्रुमधील ऄन्य सदस्यांना अपण कु ठे अहोत हे लक्षात यावं म्हणून ते तया सलून्सवर कं दील
टांगून ठे वत. तयांच्या सहकाऱ्यांना कळावं म्हणून तयांनी ही युक्ती वापरली, पण कालांतराने सवयच लोक या
लाल ददव्ांच्या घरांना वेश्या वृत्ती चालणारी घरे म्हणून ओळखू लागली अणण तेथूनच ‘रे ड लाइट एररया’ हा
शब्द ऄणस्ततवात अला.
चररताथायसाठी तसेच ऄणधक धनाच्या वा मौल्यवान वस्तूंच्या मोबदल्यात प्रस्थाणपत झालेले दोन
परक्या व्क्तींमधील लैंणगक संबंध म्हणजे वेश्यावृत्ती वा वेश्याव्वसाय ऄसे स्थूलमानाने म्हणता येइल.
पैशाच्या अणमषाने, कमी ऄणधक प्रमाणात ऄणनबांणधत स्वैर स्वरूपाची कायमची ऄथवा तातपुरती लैंणगक संबध
ं
पध्दत म्हणजे वेश्या व्वसाय होय. भारतीय समाजात वेश्या व्वसाय फार प्राचीन काळापासून प्रचणलत
ऄसल्याचे ईल्लेख प्राचीन ग्रंथात अढळतात. भारतात णिटीश ऄंमल सुरू झाल्यानंतर या व्वसायाला वेगळे
स्वरूप प्राप्त झाले, ईदा. कोलकाता व मुंबइ येथील युरोपीय व्ापाऱ्यांच्या सोयीसाठी अणण णिटीश सैन्याच्या
शारीररक सुखासाठी कुं टणखाने णनमायण झाले.
अणशया खंडातील सवायत मोठी वेश्यावस्ती र रे ड लाइट एररया कोलकातयातील सोनागाची या भागात
अहे. कोलकाता–सोनागाची, मुंबइ – कामाठीपुरा, ददल्ली – जी. बी. रोड, मध्यप्रदेश मधील ग्वाल्हेर येथील
रे शमपुरा अणण ईत्तरप्रदेशच्या मेरठमधील कबाडी बाजार हे देशातील पाच सवायत मोठे रे ड लाइट एररया
अहेत. याखेरीज पुण्यातील बुधवार पेठ, वाराणसीमधील दालमंडी, ईत्तरप्रदेशच्या सहारनपूर मधील नक्कास
बाजार, णबहारच्या मुजफ्फरपूर मधील रे ड लाइट क्षेत्र अणण नागपूरमधील गंगा जमुना हे भाग देखील कु ख्यात
अहेत. यांपैकी कामाठीपुरा हा आंग्रजांनी वसवला होता. ऄथायत या माणहतीतही एकमत नाही. १७९५ मध्ये येथे
अन्रप्रदेशातून अलेल्या कामाठी मणहलांनी देहणवक्रीस प्रारं भ के ला होता ऄसेही सांणगतले जाते, तर ऄन्य
माणहतीनुसार १८८० मध्ये णिरटशांनी ऄणधकृ तरीतया येथे १४ लेनमधून कामाठी वेश्यांना वसवले अणण
णिटीश सैणनकांच्या देहभुकेची तजवीज के ली. यामुळेच या भागाचे नाव कामाठीपुरा पडले ऄसेही सांणगतले
जाते. देशातील दुसऱ्या नंबरचा चमडी बाजार ऄसलेला मुंबइतला रे ड लाइट एररया १.५ लाख वेश्यांच्या
संख्येवर जाउन पोहोचला अहे. (संदभय- Facts And Figures About Prostitution) सन १९९२ मध्ये
बॉम्बे म्युणनणसपल कॉपोरे शनने (BMC) येथे वेश्यांची संख्या ४५,००० ऄसल्याची नोंद के ली होती, ती २००९
मध्ये घटून १,६०० वर अली अहे.

ऄशा क्षेत्रातील मातांच्या मुलांना णशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात अणणे णजदकरीचे काम अहे. कारण तया
मातांना णशक्षणाशी काही देणे घेणे नसते. तसेच तयांना स्वातंत्र्यही नसते. ‘घरवाली’ वा ‘अदमी’ यांची
तयांच्यावर सतत नजर ऄसते. तयांची मुलेही तयाच वातावरणातून येतात. तयामुळे तया वातावरणाचा र
पररसराचा तयांच्यावर पररणाम झालेला ऄसतो. मारामारी, ऄपशब्दांचा वापर करणे हे णनतयाचेच ऄसते, पण
ऄशा क्षेत्रातील मुलांसाठीही शालेय नेतृतव, धडपडत तया मुलांना णशक्षण देणे हे अपले कतयव् अहे, ही जाणीव
ठे वून तयांना णशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात अणून, गुणवत्तापूणय णशक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत अहे.
या मोड्यूल मध्ये रे ड लाइट भागातील मातांच्या ऄपतयांना णशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात अणण्यात
शालेय नेत्तृतवाच्या कायायचा ऄभ्यास अपण करणार अहोत.

रे ड लाइट क्षेत्रातील शालेय नेततृ वासमोर ऄसलेली अव्हानेमानव हा समाजशील प्राणी अहे. तयामुळे तो स्वतःला समाजात सामावून घेण्याचा प्रयत्न करतो.
तयाला ऄपवाद रे ड लाइट क्षेत्रातील मातांची मुलेही नाहीत. तयांच्या अइच्या कामामुळे तयांना स्वयंसेवी
संस्थांकडे असरा घ्यावा लागतो. कौटुंणबक व सामाणजक वातावरणाच्या ऄभावाचा पररणाम तयांच्या शैक्षणणक
प्रगतीवर होतो. आतर समाजातील मुलांपेक्षा तयांच्या समस्या खूपच वेगळ्या ऄसल्याने तयांना णशक्षणाच्या मुख्य
प्रवाहात अणणे हे मोठे अव्हान ठरते. स्वयंसेवी संस्थांमुळे तयांना शाळे त दाखल के ले जाते. पण तयांची गुणवत्ता
वाढणवण्याची जबाबदारी शालेय नेतृतवावर ऄसते. रे ड लाइट क्षेत्रातील मातांच्या ऄपतयांना णशक्षणाच्या मुख्य
प्रवाहात अणताना शालेय नेतृतवापुढे ऄनेक अव्हाने अहेत. ती पुढीलप्रमाणे:१) णवद्यार्थयाांशी संबणं धत अव्हाने: रे ड लाइट क्षेत्रातील बालकांना शाळे त दाखल करून घेउन तयांच्यामध्ये णशक्षणाची गोडी णनमायण
करणे. तसेच ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रदक्रयेत बालकांचा सदक्रय सहभाग घेउन तयांची गुणवत्ता वाढणवणे हे
अव्हान ऄसते.
 या बालकांच्या भावणवश्वात णशरून तयांना बोलके करणे अणण भावभावनांचे समायोजन करून तयांना
अपलेसे करणे हे अव्हान ऄसते.
 मानसशािीय णवश्लेषणातून वतयन णवषयक समस्या सोडणवण्यासाठी ईपचारातमक मागायचा ऄवलंब
करणे हे शालेय नेतृत्त्वापुढे अव्हान ऄसते.

२) णशक्षकांशी संबणं धत अव्हाने : रे ड लाइट क्षेत्राबाबत भीती, तणाव व शाळे जवळील सामाणजक वातावरण यांमुळे णशक्षकांची या
क्षेत्रात काम करण्याची मानणसकता ददसून येत नाही. तयांना तयांची भीती कमी करून, सामाणजक
वातावरणाची योग्य ती ओळख करून देउन ही बालके अपली अहेत ही भावना णनमायण करण्याचे मोठे
अव्हान शालेय नेतृतवासमोर ऄसते.
 पालक भेटी व पालक सभा घेताना णशक्षकांच्या मनामध्ये या मातांबाबत ऄसलेली घृणा, दडपण कमी
करणे. हे अव्हान ऄसते.
 णशक्षकांच्या मनात या बालकांप्रतींची अस्था वाढवून आतर बालकांबरोबरच या बालकांची गुणवत्ता
ऄणधक वृद्धद्धगत करण्यासाठी, तयांचा सवाांगीण णवकास साधण्यासाठी णशक्षकांना वारंवार प्रेररत करणे
हे शालेय नेतृतवापुढे अव्हान ऄसते.
३) पालकांशी संबणं धत अव्हाने : रे ड लाइट क्षेत्रात बालकांचे पालक हे तयांच्या माताच ऄसतात. तया मातांना तयांच्या ऄपतयांणवषयी
शैक्षणणक मागयदशयन व समुपदेशन करणे हे मोठे अव्हान ऄसते.
 पालक भेटी व पालक सभेस वेळेत व णनयणमत ईपणस्थत ठे वणे. तयांचे मत घेणे हेही मोठे अव्हान
शालेय नेतृतवासमोर ऄसते.
 शाळे बाबत तया मातांच्या मनात सकारातमक दृणष्टकोन णनमायण करणे, तयांना अपले बालक सुरणक्षत
अहे ऄसे वाटणे, शाळे णवषयी अपुलकी णनमायण करणे, हे शालेय नेतृतवासमोर अव्हान ऄसते.
४) समाजाशी संबणं धत अव्हाने : मुंबइ शहरातील कामाठीपुरा हा भाग रे ड लाइट क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. या क्षेत्रात वेश्या
व्वसाय करणाऱ्या णिया येतात. या देहणवक्री व्वसायामुळे तयांची समाजाकडे बघण्याची
मानणसकता बदलेली ऄसते. जीवन जगण्यासाठी हा व्वसाय करणे हेच तयांचे ध्येय ठरलेले ऄसते. या
व्वसायामुळे तया ऄनेक अजारांना बळी पडत अहेत.
 कौटुंणबक व सामाणजक वातावरणाच्या ऄभावामुळे तया मुलांच्या णशक्षणापेक्षा तयांच्या सुरणक्षततेबाबत
जास्त सजग ऄसतात. मातांच्या या व्वसायामुळे तया शाळे शी जोडल्या जात नाहीत. तयामुळे
लोकसहभाग णमळणवणे, तयांचे सहकायय णमळणवणे हे शालेय नेतृतवापुढे एक अव्हान ऄसते.

मुख्याध्यापक यशोगाथामुख्याध्यापकाचे नाव:- श्री. भरत वन्या वसावे
शाळा:- बृहन्मुब
ं इ (BMC) महानगरपाणलका ईच्च प्राथणमक णहन्दी, कामाठीपुरा शाळा
श्री. भरत वन्या वसावे मूळचे नंदरु बार णजल्यातील. जुलै २००९ मध्ये प्रथमच णशक्षक या पदावर
ताडवाडी म.न.पा. ईच्च प्राथणमक णहन्दी शाळा येथे रुजू झाले. तयानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये पदोन्नतीने
मुख्याध्यापक पदावर रे ड लाइट क्षेत्रातील कामाठीपुरा ईच्च प्राथणमक (आ. १ ली ते ८ वी) णहन्दी शाळे वर
नेमणूक झाली. ही शाळा णमळाली, पण रे ड लाइट क्षेत्रामध्ये ऄसल्यामुळे नाराजी, भीती ऄसा भावनांचा
कल्लोळ झाला. या भागामध्ये रुजू होण्यास कोणीही तयार नसतं. रे ड लाइट क्षेत्रातील एकं दरीत ऐकीव
माणहती, सामाणजक पररणस्थती, वातावरण पाहता कोणी णतकडे रुजू होत नव्हते. कु टुंबावर काही णवपरीत
पररणाम तर होणार नाहीत, णमत्र, नातेवाइक यांचा माझ्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलणार तर नाही, ऄसे

णवचार तयांच्या मनात येत ऄसत. परं तु खूप णवचाराऄंती तयांच्या मनाने णनणयय घेतला. ऄशी संधी सवाांनाच
णमळत नाही. नक्कीच अपण काहीतरी वेगळं करू शकतो हे जाणून तयांनी ठरवलं की, या संधीचं सोनं करायचं.
प्रतयक्ष शाळे वर जायचा ददवस ईजाडला. दद. १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी १२.३० वाजता भायखळा
स्टेशनवर सर पोहोचले. बाहेर अल्यावर णवचारत णवचारत शाळे वर पोहोचले. मनात जी भीती होती, तसं
काही णचत्र ददसलं नाही. शाळे च्या प्रवेशद्वाराजवळ अल्यावर वाटलचं नाही की, ते कामाठीपुरा भागात
अहेत. शाळे ची सुसज्ज ऄशी चारमजली आमारत होती. संपूणय ददवस शाळा, णशक्षकवृंद, मुले यांना जाणून
घेण्याचा प्रयत्न करत होते. एक मात्र तयांना जाणवलं की, शाळा ही शाळाचं ऄसते. वातावरणाचा फारसा
फरक शाळे ऄंतगयत भागात पडत नाही. शाळे त येण्यापूवी तयांना जी भीती होती, ती दूर झाली होती.
संध्याकाळी ६ वाजता शाळा सुटली अणण ते तया वस्तीतून स्टेशनवर जायला णनघाले. णवणचत्र नजरा, आशारे
चुकवीत खाली मान घालून पण, णतरक्या नजरे ने ते सगळे रटपत होते. णततक्यातच कु णीतरी तयांचा हात
पकडला अणण ते भानावर अले. सोडा, ऄसं ईसनं ऄवसान अणून बोलले. ती व्क्ती पण, णततक्याच दमाने
“आधर क्या है, क्यो अया है? चल मेरे साथ”, ऄसं म्हणायला लागली. तयांनी तयांचे अयडी दाखणवले अणण
आथल्या शाळे तील मुख्याध्यापक अहे, ऄसे म्हटल्यावर तयांची सुटका झाली. आतक्या बेदरकारपणे बोलणारी
ती व्क्ती नम्र झाली, ‘माफ करा साहेब,’ म्हणत णनघून गेली. (तो तया देहणवक्री करणाऱ्या णियांचा माणूस
ऄसतो. तयाला ‘अदमी’ म्हणतात ऄसे स्वयंसेवी संस्थेकडू न समजले.) ऄशा प्रकारांना जवळ जवळ १५ ददवस
ते सामोरे गेले. हळू हळू तयांना तेथील लोक ओळखू लागले अणण हा त्रास कमी झाला. सरांच्या बोलण्याचालण्यात अतमणवश्वास अला अणण तयांनी कामाला सुरवात के ली.
मुलं तर शाळे त येत होती, पण तयांचं नुसतच येणं, ईपणस्थती सरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नव्हते .
मुलांचा सवाांगीण णवकास करायचा होता म्हणून प्रतयेक वगायत, प्रतयेक मुलाशी भावणनकदृष्या ते जोडले गेले.
तयांनी णशक्षक सहणवचार सभा घेतल्या. या क्षेत्रात भरीव काम करणाऱ्या, कामाठीपुरा मधील स्वयंसेवी
संस्थांच्या भेटी घेतल्या. तयाचं कायय जाणून घेतलं, सहकायय घेतलं अणण गुणवत्ता वाढीसह णवद्यार्थयाांचा
सवाांगीण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न के ले. हे प्रयत्न करीत ऄसताना ऄनेक समस्या ‘अ’ वासून समोर ईभ्या
होतया. मात्र णजथे समस्या ऄसतात, णतथे मागयही ऄनेक ऄसतात. तयांनी सुरूवात के ली ती, दाखलपात्र
णवद्यार्थयाांपासून. या मुलांना णशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात अणण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकायायने मुलांच्या
गृहभेटी के ल्या. तयांना णशक्षणाचे महतव पटवून ददले. पटनोंदणी पंधरवडा ऄंतगयत प्रतयेक मूल शाळे त येण्याच्या
दृष्टीने प्रयत्न के ले अणण प्रयत्नांना यश अले. सवेक्षण व गृहभेटींमुळे शाळे चा पट वाढू लागला. तयांचा ईतसाहही
वाढू लागला. सध्या शाळे चा पट १५७ ऄसून तयापैकी ३०% णवद्याथी हे तया मातांची ऄपतये ऄसून तयामध्ये
मुलींचे प्रमाण जास्त अहे.

तांदळ
ू वाटप करताना व णवद्यार्थयाांना मागयदशयन करताना णशक्षक

मुलांना शाळे त दाखल करताना मुलांच्या नावात वैणवध्य ददसून अले. जसे मुलांच्या नावापुढे
वणडलांऐवजी अइचे नाव, मुलाचे प्रथम नाव वेगळ्या धमायचे, तर अडनाव वेगळ्या धमायचे , नावामध्ये
धार्थमक सहसंबध ददसत नव्हता. णशवाय दाखल झाल्यावर वारं वार नाव बदलण्याबाबत या माता ऄक्षरशः
वाद घालत होतया अणण हे सरांसाठी फार णजदकरीचं होतं. मग पुन्हा तयांच्या खऱ्या पालकांचा संदभय घेत,
पालकांचे समाधान होइपयांत ते पुन्हा पुन्हा बदल करत होते. हे करत ऄसताना मुलांना काय म्हणायचं अहे
हेही कळायचे नाही. कारण भाषेचा ऄडसर. बहुतांशी माता या पणिम बंगाल पररसरातून अल्या होतया.
तयांची मातृभाषा बंगाली, शाळे चे माध्यम णहन्दी, मग पयायय म्हणून तयांनी एका बंगाली णशक्षकाकडू न
प्राथणमक बंगाली णशकू न घेतली. मुलांच्या हावभावातून तयांना काय म्हणायचं अहे, ते समजू लागले.
कालांतराने सर थोडेसे बंगाली अणण मुले छान णहन्दी बोलू लागली. भाषेचा ऄडसर कसाबसा दूर झाला, पण
मुलांच्या वतयन समस्या डोकं वर काढत होतया. आतर मुलांपेक्षा ही मुलं जास्त दांडगट, णनर्थभड, णशवराळ होती.
कारण स्पष्टच होतं, ती ज्या वातावरणातून, पररसरातून अली होती णतकडे संस्काराचा लवलेशही नसतो. मग
तयांनी या मुलांसाठीच नाही, तर सवाांसाठी सहशालेय ईपक्रमांमधून मूल्ये रूजवणुकीसाठीचे णवणवध ईपक्रम
राबणवले. प्रसंगी काही समुपदेशक, बालमानसशािज्ञ यांची मदत घेतली अणण यश णमळवलं. या मुलांना
समाजाशी एकरूप होण्यासाठी शाळा, समाज, पालक, णवद्याथी यांच्यात सुयोग्य अंतरदक्रया घडू न
येण्यासाठी, आतर णवद्याथी व हे णवद्याथी यांच्यामध्ये कोणताही फरक तयांच्या स्तरावरून होणार नाही याची
दक्षता घेतली. पालकांमध्येही ऄसा कोणताच भेद के ला नाही. सवय णवद्याथी, पालक शाळास्तरावर समांतर
होते. ईदा. शाळा व्वस्थापन सणमतीमध्ये ईपाध्यक्ष अणण सदस्य म्हणून या माता सदक्रय सहभागी अहेत.
तसेच णवद्याथी प्रणतणनधी म्हणून या मातांच्या मुलांचा समावेश के लेला अहे. णशवाय माता पालक संघ, पोक्सो
कायदा सणमती ऄशा शालेय स्तरावरील णवणवध सणमतयांमध्ये तया माता महत्त्वाच्या पदावर काययरत अहेत.
या मातांची मुले व आतर मुले यांच्यातील भेदभाव दूर करण्यासाठी सवय मुलांना समान वागणूक ददली जाते.
सवय काययक्रमांमध्ये सवाांचा सदक्रय सहभाग घेतला जातो. यामुळे आतर मुलांच्या वागणुकीमध्ये ती मुले वेगळी
ऄसल्याची भावना जाणवत नाही.
ऄनेक समस्या गुणवत्ता वाढीमध्ये ऄडसर णनमायण करत होतया. सर समस्येचे णनराकरण करत गेल,े
यश येत गेलं, पण तयांना आथेच थांबायचं नव्हतं. १००% मुले णशक्षणाच्या प्रवाहात नुसती अणायची नव्हती,
तर णशकवायची होती, रटकवायची होती अणण गुणवत्ता वाढवायची होती. तयासाठी तयांनी शासनाच्या प्रतयेक
ईपक्रमात सहभाग नोंदणवलाचं. णशवाय शालेय स्तरावर ऄनेक अनंददायी ईपक्रम राबणवले.



२७ वस्तूच
ं े वाटप:- बृहन्मुंबइ महानगरपाणलके च्या सवय शाळांमध्ये मुलांची ईपणस्थती व गुणवत्ता
वाढणवण्यासाठी प्रतयेक बालकास २७ प्रकारच्या वस्तू ददल्या जातात. यामध्ये णशक्षणासाठी अवश्यक
ऄसण्याऱ्या सवय वस्तूंचा समावेश के लेला अहे. तसेच मुलींना Sanitary Napkin ही ददली जातात.



शालेय पोषण अहार:- मुलांची ईपणस्थती वाढणवण्यासाठी अणण कु पोषण दूर होण्यासाठी प्रतयेक णवद्यार्थयायला
दररोज शालेय पोषण अहार ददला जातो.



व्हचुऄ
य ल क्लासरूम:- प्रतयेक महानगरपाणलका शाळे मध्ये व्हचुयऄल क्लासरूम अहेत. मुलांसाठी णवणवध तज्ञ
मागयदशयकांचे मागयदशयन या व्हचुयऄल क्लासरूमद्वारे अयोणजत के ले जाते.



संगणक प्रयोगशाळा:- या शाळे मध्ये संगणक प्रयोगशाळा ऄसून तयामध्ये ११ संगणक अहेत. णशक्षक मुलांना
संगणकाचा वापर करून एम.एस.ऑदफस, आंटरनेट, पेंट आ. णवषयी प्रातयणक्षकासह माणहती देतात. णवद्यार्थयाांना
ददलेल्या वेळापत्रकानुसार णवद्याथी प्रयोगशाळे त येउन एम.एस.ऑदफस, आंटरनेट, पेंट आ. चा वापर करतात.



णडणजटल क्लासरूम:- णशक्षक तयांचे ऄध्ययन-ऄध्यापन ऄणधक प्रभावी होण्यासाठी णडणजटल क्लासरूमचा
वापर करतात.




सण व ईतसव:- या मुलांमध्ये मूल्यांची रुजवणूक होण्यासाठी सण व ईतसव शाळे त साजरे के ले जातात.



क्रीडा स्पधाय:- मुलांचा शारीररक णवकास होण्यासाठी क्रीडा स्पधेचे अयोजन के ले जाते. या मातांच्या मुलांना
या स्पधेत सहभागी होण्यासाठी प्रेररत के ले जाते.



शाळा व्वस्थापन सणमती, पालक णशक्षक संघ व माता पालक संघ यांच्या णनयणमत सभा घेतल्या जातात. या
सभेत या मातांचा सदक्रय सहभाग घेतला जातो.
ऄशाप्रकारे णवणवध गुणवत्तापूणय ईपक्रम राबणवल्यामुळे शाळे ची शैक्षणणक प्रगती वाढली अहे. शाळे ची
पटसंख्या व मुलांची ईपणस्थती वाढलेली ऄसून मुलांचा ऄध्ययनस्तर ईं चावला अहे. शाळे तील ०२ मुले
णशष्यवृत्ती परीक्षा पास झालेली अहेत. तसेच णवणवध शालेय व सहशालेय ईपक्रमांमध्ये मुलांना पाररतोणषके
णमळाली अहेत.
श्री. भरत वसावे सरांनी रे ड लाइट क्षेत्रातील मातांच्या मुलांसाठी के लेले शैक्षणणक, सामाणजक कायय हे
णतथल्या पररसरासाठीच नव्हे, तर सवाांसाठी णनणितच प्रेरणादायी अणण मागयदशयक अहे.

सहशालेय ईपक्रम:- शाळे मध्ये णनबंध स्पधाय, नाय स्पधाय, वक्तृ तव स्पधाय, णचत्रकला स्पधाय ऄशा णवणवध
सहशालेय ईपक्रमांचे अयोजन के ले जाते. तयात या मुलांचा सहभाग वाढणवण्यासाठी णवशेष प्रयत्न होतात.

द्धचतनातमक प्रश्न१) श्री. भरत वसावे सरांच्या यशोगाथेबिल तुमचे मतर ऄणभप्राय णलहा.
२) रे ड लाइट क्षेत्रात काम करीत ऄसताना वसावे सरांसमोर ऄसलेल्या अव्हानांची यादी करा.
३) रे ड लाइट क्षेत्रातील शाळांमध्ये काम करण्यासाठी कोणतया नेतृतव कौशल्यांची गरज अहे ऄसे
अपणास वाटते.

णवचार करूया, चचाय करूया१) मुंबइ शहराच्या रे ड लाइट क्षेत्रातील कामाठीपुरा भागातील एका बृहन्मुंबइ महानगरपाणलका (BMC)
शाळे चे तुम्ही मुख्याध्यापक अहात. शाळे च्या पटसंख्येपैकी ५०% णवद्याथी तया मातांची ऄपतये अहेत.
तया बालकांच्या सुरणक्षततेबाबतच्या प्रश्नांमुळे तया माता तयांच्या मुलांना शाळे त पाठणवण्यास तयार
नाहीत. ऄशा पररणस्थतीत तुम्ही काय कराल?
२) रे ड लाइट क्षेत्रातील एका शाळे त ज्या शाळे च्या पटसंख्येपैकी ९०% णवद्याथी हे तया मातांची ऄपतये
अहेत अणण तीणनणममत शाळे त येत नाहीत,गैरहजेरीचे प्रमाण प्रचंड अहे ऄशा शाळे त तुमची
मुख्याध्यापक म्हणून बदली झाली अहे. या क्षेत्राबाबत तुम्हाला फक्त माणहती अहे, पण काम
करण्याचा ऄनुभव नाही. मुलांनी दररोज शाळे त यावे यासाठी तुमची कृ ती योजना मुिणे नहाय णलहा .

शाळा णवकास अराखडा णनयोजनअपण काययरत ऄसलेल्या शाळे ची सद्य:णस्थती लक्षात घेउन शाळे च्या सवाांगीण णवकासासाठी एक
वषायचा शाळा णवकास अराखडा तयार करा.

रे ड लाइट क्षेत्रात काम करताना ऄसेही करता येइल१) रे ड लाइट क्षेत्रात यशस्वीरीतया काम करण्यासाठी या मातांच्या भेटी घेणे. तयांना णवणवध सणमतयांमध्ये
ऄध्यक्ष र सदस्य म्हणून णनयुक्त करणे.

२) या मातांचा सहभाग वाढणवण्यासाठी शाळे तील णवणवध काययक्रमांत व ईपक्रमांत तयांचा सदक्रय सहभाग
घेणे. ईदा. पालक ईद्बोधन, मणहला मेळावा, सांस्कृ णतक काययक्रम आ.
३) शाळे त गुणवत्तापूणय ईपक्रमांचे अयोजन करून तयात बालकांचा सहभाग वाढणवणे. ईदा. दोस्ती अनंद
मेळावा, स्टोरी टेद्धलग, प्रश्नमंजूषा, कररऄर शो, पपेट शो, अनंददायी णशक्षण आ.
४) वेळोवेळी या बालकांना मागयदशयन व समुपदेशन करून वतयन बदल करणे.
५) या क्षेत्रातील मातांसाठी ईद्बोधन णशणबरांचे अयोजन करून तयांना बोलण्यासाठी व्ासपीठ ईपलब्ध
करून देणे.
६) तयांच्या मातृभाषेसह तयांना मराठी व द्धहदी भाषेकडे वळणवणे.
७) णवद्याथी दाखल करण्यासाठी गरजेनुसार स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेणे.
८) माता व बालकांसाठी एकणत्रत णशक्षणोतसव व बालोतसव सारख्या णवणवध काययक्रमांचे अयोजन करणे.
९) शाळा व्वस्थापन सणमती, माता पालक संघ, स्वयंसेवी संस्था, पालक, णशक्षक यांच्यात समन्वय
ठे वणे.
१०) णवद्यार्थयाांसाठी सहशालेय ईपक्रम ईदा. वक्तृ तव स्पधाय, णचत्रकला स्पधाय, प्रश्नमंजूषा, क्रीडास्पधाय,
अयोणजत करून ही बालके व आतर बालके यांच्यातील दुरी कमी करणे.

रे ड लाइट क्षेत्रातील णवद्यार्थयाांसाठी शासनाच्या णवशेष योजना१) बाल संगोपन संस्था
२) बाल सल्ला कें ि
३) बाल संगोपन योजना

राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण २०२० च्या ऄनुषग
ं ाने रेड लाइट क्षेत्रातील णशक्षणाच्या संदभायने के लेले
णवचारराष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणात रेड लाइट क्षेत्रातील णशक्षणाच्या संदभायत स्पष्ट णवचार मांडलेले नसले, तरी
या क्षेत्राबाबतचा णवचार भाग-१, शालेय णशक्षणामधील प्रकरण-६, समन्यायी व समावेणशत ऄंतगयत के लेला
अहे.

समन्यायी अणण समावेणशत णशक्षण: सवाांसाठी णशक्षण-

 जन्म पररणस्थती ककवा पाश्वयभूमी यांमुळे कु ठलेही मूल णशक्षणाची अणण प्रगती करण्याची संधी
गमावणार नाही. सामाणजक अणण अर्थथकदृष्या वंणचत गटावर णवशेष भर देत सवय णवद्यार्थयाांना
गुणवत्तापूणय समान संधी ईपलब्ध करून ददली जाइल.
 शालेय णशक्षणातील सवय स्तरावर द्धलग व सामाणजक संवगायची दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न के लेला
अहे. तरीही याबाबतीत माध्यणमक स्तरावर ऄसमानता ददसून येते. सवय ऄल्पसंख्यांक समुदाय अणण
णवशेषतः शैक्षणणकदृष्या ऄल्प प्रणतणनणधतव ऄसणारे समुदाय यांच्या मुलांच्या णशक्षणास प्रोतसाहन
देण्यात येइल ऄसे धोरणात म्हटले अहे. याणशवाय, णवद्याथी णशष्यवृत्ती, मुलांना शाळे त
पाठणवण्यासाठी अइ-वणडलांना सशतय ऄनुदान र रक्कम, शाळे त येण्याजाण्यासाठी सायकल देणे ऄशा
महत्त्वपूणय योजना सुरू करण्यात अल्या अहेत. यामुळे सामाणजक अणण अर्थथकदृष्या वंणचत गटाची

(SEDGs) भागीदारी शालेय णशक्षणाच्या काही णवणशष्ट भागात वाढली अहे. तयामुळे या योजना
संपूणय देशात राबणवण्याबाबत णवचार के ला जाणार अहे.
 काही भौगोणलक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने सामाणजक अणण अर्थथकदृष्टया वंणचत गट (SEDGs) हा
मोठयाप्रमाणात ऄसल्याचे अकडेवारीवरून ददसते. ऄशा रठकाणी शैक्षणणक णवकासास प्रोतसाहन
देण्यासाठी खास ईपक्रमाची अवश्यकता अहे. ऄसे NEP मध्ये नमूद के ले अहे.
 सामाणजक अणण अर्थथकदृष्टया वंणचत गटा (SEDGs) पयांत णशक्षण पोहोचण्यातील, ऄडचणी दूर
करण्यासाठी णनधीची व्वस्था के ली जाइल. या धोरणाचा ईिेश कोणतयाही द्धलग ककवा आतर
सामाणजक, अर्थथकदृष्टया वंणचत गटातील णवद्यार्थयाांसाठी णशक्षण देण्यातील णवषमता दूर करणे हा
अहे.

रे ड लाइट क्षेत्रातील मोडयुलची शालेय नेततृ वाच्या दृणष्टकोनातून ईपयुक्ततारे ड लाइट क्षेत्रातील मातांच्या ऄपतयांच्या णशक्षणाबाबत ऄद्याप हवा तसा णवचार झालेला नाही.
महाराष्ट्रात ऄशी ऄनेक रे ड लाइट क्षेत्रे अहेत, णजथे ऄशा प्रकारची मुले णशक्षण घेत अहेत. तया मुलांना
समतापूवयक णशक्षण णमळणे गरजेचे अहे. या मोडयुलचा ईपयोग महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतातील ऄशा क्षेत्रात
काययरत नेतृतवाला णनणितच होणार अहे.
 बालकाचा मोफत व सक्तीचा हक्क ऄणधणनयम २००९ ची प्रभावी ऄंमलबजावणी
 रे ड लाइट क्षेत्रासंबंधीत येणाऱ्या समस्यांचे णवश्लेषण व तयावर ईपाययोजना
 रे ड लाइट क्षेत्रातील मुलांकडे पाहण्याचा सकारातमक दृणष्टकोन णवकणसत होइल.
 रे ड लाइट क्षेत्रातील मुलांना णशक्षण णमळण्याची संधी ईपलब्ध होइल.
 रे ड लाइट क्षेत्रातील मुलांना समाजामध्ये मान सन्मान णमळणवण्याची संधी ईपलब्ध होइल.

समारोपणवद्यार्थयाांचा सवाांगीण णवकास करणे हे णशक्षणाचे मुख्य ध्येय अहे, मग तो णवद्याथी कोणतयाही
सामाणजक व वंणचत पाश्वयभम
ू ीचा का ऄसेना. तशाच प्रकारे रे ड लाइट क्षेत्रात काम करणे तसे सोपे नाही, पण
नेतृतवाने ठरणवले तर णनणितच हे ध्येय पूणय करू शकतो. NEP 2020 च्या प्रस्तावनेत सांणगतल्या प्रमाणे सवयच
सामाणजक क्षेत्रातील मुलांना गुणवत्तापूणय णशक्षण ददले जाणे अवश्यक अहे. तशाच प्रकारे रे ड लाइट क्षेत्रातील
बालकांना णशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात अणणे गरजेचे अहे. तयानुसारच श्री. भरत वसावे सरांसारखे , समतेची
जाणीव ठे वून शाळे तील सवयच मुलांसाठी झटणारे ऄनेक मुख्याध्यापक अपल्या राज्यात काययरत अहेत. ऄशा
सवय मुख्याध्यापकांनी ठरणवले तर यश णनणितच णमळे ल.
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